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JAARVERSLAG 2019 
 

 

Gegevens 

 

Stichting Emmalaan 7 

Emmalaan 7 

3581 HL Utrecht 

 

RSIN: 8173.55.327 

 

KvK: 30220761 

 

Activiteiten 2019 

 

De activiteiten in 2019 zijn zoals andere jaren tweeledig. Van de ene kant het onderhoud van 

het pand, aan de andere kant de sociaal culturele activiteiten. 

 

Er is voor ruim € 3.000 aan onderhoud verricht 

 

Hieronder een overzicht van de initiatieven op maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk 

en levensbeschouwelijk gebied.  

 

Voor young professionals zijn lezingen-avonden gestart met als leidraad hoe een goede balans 

te vinden tussen werk en privé. 

 

N.a.v. de christelijke feestdagen pasen, pinksteren en kerst zijn er evenementen 

georganiseerd, met een wisselende opkomst. 

 

Verder stonden er verschillende workshops op het programma: 

- Leiderschap sessies voor young professionals 

- Nut en effect van coaching 

 

en enkele filmfora. 

 

Wekelijks zijn er bijeenkomsten in kleine groepen rondom geloof en actuele onderwerpen 

waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan.  

 

Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd. 

 

Plannen  

 

Ook voor komend jaar/jaren is de verwachting dat de stichting op eenzelfde voet doorgaat 

m.b.t. het onderhoud en het organiseren van lezingen, thema avonden e.d. 
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Financiële verantwoording 2018   

 

    

    

    2019 

    

             Winst/verlies-rekening    

Baten    

Inkomsten uit huur    €    20.700  

Inkomsten fondswerving    €             0  

Overige inkomsten (rente)    €             1  

Totale inkomsten     €    20.701  

    

Lasten    

Kosten huisvesting    €          491  

Kosten kantoor en administratie    €       1.833  

Onderhoud    €       3.439  

Gemeentebelasting    €       2.538  

Verzekeringen    €       1.278    

Energie, water    €       9.369 

Rente hypotheek    €            - 

overig    €          228 

Totale kosten/bestedingen     €     18.981  

    

                          Som van lasten en baten    €       1.719 

    

                       Balans    

Activa    

Materiële vaste activa    € 1.447.000  

Vorderingen en overlopende activa    €               0  

Liquide middelen    €        5.217  

Totale activa     € 1.449.217  

    

Passiva    

Eigen vermogen    -€     958.953  

Langlopende schulden    €  2.408.170  

Kortlopende schulden    €                0 

Totale passiva     €  1.449.217  

      

 

 



 

 

Toelichting 

 
Er zijn geen fondswervingsactiviteiten ondernomen. Er zijn geen giften of subsidies 

verkregen. 

 

Materiele vaste activa: 

- Het pand wordt gewaardeerd op WOZ-waarde per waardepeildatum 1.1.2016 

- Inboedel op de huidige verkoopwaarde  

De Stichting Instudo heeft in 2008 een lening verstrekt aan de stichting Emmalaan 7 van een 

totaal van € 2.408.170. Over de lening is een rente van 5% verschuldigd. De stichting acht 

het niet waarschijnlijk dat zij de lening binnen afzienbare tijd kan terugbetalen, noch in 

staat is de rente te betalen. Stichting Instudo beschouwt het als een lening a fonds perdu. De 

lening en de rente blijft echter door Instudo te allen tijde opeisbaar.   


